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AGENDA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 DA18ª LEGISLATURA 

09/03/2017, QUINTA FEIRA, ÀS 15 HORAS 

 
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

EXPEDIENTES DOS VEREADORES: 
 
� MATÉRIA:  Projeto de Lei nº 008/2017 
� AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO 
� ASSUNTO: Dispõe sobre a criação, organização e atribuições da Guarda Civil Municipal de 

Guarapari. 

� MATÉRIA: Projeto de Resolução nº 003/2017 
� AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM 
� ASSUNTO: Institui o Projeto “Câmara Mirim” no Município de Guarapari. 

� MATÉRIA: Requerimento nº 008/2017 
� AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU 
� ASSUNTO: Solicita em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e SEMOP, a manutenção 

das ruas de Meaípe pavimentadas com pedras, mais precisamente as Ruas Izaltino Alves de Souza, 
Rio Novo do Sul, Rua Iriri e Avenida Beira Mar. 
� MATÉRIA: Requerimento nº 009/2017 
� AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU 
� ASSUNTO: Solicita em caráter de urgência, urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito e Sub 

Secretaria de Transporte, a confecção e colocação de Placas de Sinalização referentes à Ponto de 
Ônibus e Nome de Ruas com o CEP, para os Bairros de Meaípe, Condados e Belo Horizonte. 
� MATÉRIA: Requerimento nº 010/2017 
� AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU 
� ASSUNTO: Solicita em caráter de urgência, urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito e 

Secretaria Municipal de Obras, lombo-faixas ao longo da Avenida Valdir Pessali, do trecho que liga 
o Bairro Meaípe, passando pelo Bairro Belo Horizonte, seguindo até o Bairro de Condados, pois é 
um trecho muito perigoso, com um fluxo grande de pedestres e ciclistas, e os automóveis e 
motociclistas não respeitam o limite de velocidade. 
� MATÉRIA: Requerimento nº 059/2017 
� AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM 
� ASSUNTO: Reitera o Requerimento nº 337/2016, por onde solicita ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal que viabilize junto aos setores competentes, um estudo e análise técnicas, 
visando dessa forma a revisão viária da Rodovia Jones dos Santos Neves, mais precisamente entre o 
Bairro São Gabriel e o Bairro Sol Nascente, instalação de detect (pardal) nos semáforos, o 
fechamento do canteiro central da subida da Cesan e da Jatobá Madeiras, bem como a instalação da 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

        CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
“Construindo Uma Nova História” 

 

 
Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro de Guarapari/ES CEP: 29.200-180 

 

ciclovia. Solicito ainda a conclusão das obras do trecho compreendido entre o trevo de Setiba até o 
Extracenter. Reitero também o Requerimento nº 113/2015, por onde solicita ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal que intervenha junto ao Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito 
Santo – DER/ES, para que seja realizada a revitalização da Avenida Jones dos Santos Neves, em 
Muquiçaba, neste Município. 
� MATÉRIA: Requerimento nº 064/2017 
� AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA 
� ASSUNTO: Requer juntamente aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal, a 

construção de uma área de lazer com instalação de academia popular, no local onde atualmente 
funciona o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Guarapari, no Bairro São José, neste 
Município. 
� MATÉRIA: Requerimento nº 066/2017 
� AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA  
� ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências quanto à 

ampliação da Unidade de Saúde de Santa Mônica, a fim de possibilitar uma melhoria das 
instalações físicas e sanitárias, bem como melhoria no atendimento à população do bairro e região 
de Santa Mônica. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 070/2017 
� AUTOR : VEREADOR DENIZART ZAZÁ 
� ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através de sua Secretaria 

competente com urgência, a retomada da obra da PEC (Praça de Esporte e Cultura) localizada no 
Bairro Santa Mônica, neste Município. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 071/2017 
� AUTOR : VEREADOR DENIZART ZAZÁ 
� ASSUNTO: Solicita que Chefe do Poder Executivo providencie através de sua Secretaria 

competente com urgência, a pavimentação asfáltica da rua principal das Comunidades de Andana. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 072/2017 
� AUTOR : VEREADOR DENIZART ZAZÁ 
� ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através de sua Secretaria 

competente com urgência, a pavimentação asfáltica das ruas nos Bairros: Santa Mônica, Setiba, 
Uma, Perocão, Bica e Parque dos Mansões, iniciadas na gestão em 2012 e paralisadas até o 
momento. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 096/2017 
� AUTOR : VEREADORA KAMILLA ROCHA 
� ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências quanto a 

ampliação e modernização da iluminação da Praia de Santa Mônica para possibilitar melhoria das 
instalações de iluminação pública a fim de oferecer mais segurança e lazer, à população do bairro, 
bem como população municipal e turistas na região Norte. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 098/2017 
� AUTOR : VEREADOR MARCOS GRIJÓ 
� ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo não meça esforços para ampliar, 

trazendo para a era tecnológica via cartão magnético, o programa Ticket Feira instalado no 
Município onde direciona um benefício social ao funcionário público, incentiva a agricultura 
familiar e a comercialização de produtos agrícolas nas feiras livres municipais. 
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� MATÉRIA : Requerimento nº 099/2017 
� AUTOR : VEREADOR MARCOS GRIJÓ 
� ASSUNTO: Solicita a instalação de uma Antena de Comunicação na localidade de Rio Claro, 

de modo que a comunidade tenha sinal de telefonia móvel e acesso a internet, bem como as 
comunidades adjacentes. 
� MATÉRIA : Requerimento nº100/2017 
� AUTOR : VEREADOR MARCOS GRIJÓ 
� ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo envie informações quanto a 

terraplanagem que vem sendo realizada na localidade da Rod. Jones dos Santos Neves, ao lodo do 
morro da CESAN, em frente ao Bairro Nossa Senhora da Conceição, onde existe área de vegetação 
a qual vem sendo suprimida, podendo estar incidindo em afronta ao preconizado no art. 250 e 
seguintes da Lei Orgânica Municipal. Portanto, queremos cópia do licenciamento ambiental 
concedido em nome de GUIVE Imóveis e Participações – LTDA – CNPJ 13.416.392/0001-16; 
cópia da autorização municipal para realizar a terraplanagem no local, visando futuras edificações; 
cópia de termos de compensação ambiental acordado com devidos pormenores de sua execução. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 119/2017 
� AUTOR : VEREADOR ZÉ PRETO 
� ASSUNTO: Solicita o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua 

Secretaria competente, com urgência, a drenagem e pavimentação asfáltica para a estrada principal 
da Comunidade de Taquara do Reino, mais precisamente a estrada que tem confluência na Rod. do 
Sol até a Igreja Católica Nossa Senhora das Neves, interior deste Município. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 131/2017 
� AUTOR : VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA 
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, a revitalização de toda a 

orla da Prainha de Muquiçaba priorizando a reforma do calçadão. Tal solicitação se faz necessária 
por se tratar de um local bucólico que remete à Guarapari dos tempos áureos e que precisa de uma 
nova leitura para integrar o antigo ao novo, o paraíso natural com a modernidade fomentando o 
turismo naquela região. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 132/2017 
� AUTOR : VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA 
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, a construção de um 

espaço alternativo para a prática de esportes radicais, priorizando uma pista de Skate no Bairro 
Praia do Morro. 
� MATÉRIA : Requerimento nº133/2017 
� AUTOR : VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA 
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, a construção de um 

sistema de drenagem na Rua João Bigossi no Bairro Itapebussu, evitando desta forma os constantes 
alagamentos ocasionado pelas chuvas. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 146/2017 
� AUTOR : VEREADORA FERNANDA MAZZELLI 
� ASSUNTO: Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo, de forma urgentíssima, que 

cobre do Governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) que seja feito 
asfaltamento da Av. Dalmácio Coutinho, a estrada principal do Bairro Lameirão e adjacências. 
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� MATÉRIA : Requerimento nº 148/2017 
� AUTOR : VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO 
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no sentido 

de viabilizar melhoria na iluminação e sinalização da Rodovia do Sol no trecho da Pedreira 
Adventure Parque, pois o mesmo está perigoso e causando muitos acidentes. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 149/2017 
� AUTOR : VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO 
ASSUNTO: Requer ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria competente que inclua 
no orçamento de 2018 o projeto de pavimentação da estrada principal do Bairro Jabuticaba no 
modelo paviess com objetivo de viabilizar a melhoria o trânsito de moradores da localidade.  

� MATÉRIA : Requerimento nº 150/2017 
� AUTOR : VEREADORA ROSANGELA LOYOLA 
� ASSUNTO: Solicita que sejam construídas praças públicas nos Bairros Paturá, Recanto da 

Sereia, Setiba e Vilage do Sol. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 151/2017 
� AUTOR : VEREADORA ROSANGELA LOYOLA 
� ASSUNTO: Solicita a instalação de placas de sinalização em frente à nova Escola João Batista 

Celestino, localizada na Av. Manoel Loyolla no Bairro Village do Sol, para garantir maior 
segurança aos alunos e motoristas que transitam regularmente por aquelas vias. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 154/2017 
� AUTOR : VEREADOR ZÉ PRETO 
� ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua 

Secretaria competente, com urgência, a reestruturação do posto de saúde Tereza Loyola de Jesus 
que atende as comunidades de Meaípe, Condados, Taquara do Reino, Nova Guarapari, Morrinhos e 
Porto Grande e, atualmente conta apenas com uma enfermeira e um clínico geral que atende 
somente nas quartas –feiras e um dentista – distribuindo até 13 (treze) fichas, sendo claramente, 
insuficiente à demanda. Ressalto que nos dias de hoje a unidade de saúde possui uma atendente por 
período provisório. Portanto, requeiro a disponibilização de um clínico que atenda durante toda a 
semana, mais uma técnica em enfermagem e uma atende fixa. 
� MATÉRIA : Requerimento nº 155/2017 
� AUTOR : VEREADORA ROSANGELA LOYOLA 
� ASSUNTO: Solicita a pavimentação de um trecho de 590 metros na rua Alexandre Castro 

filho (ponte de acesso ao bairro Ilha do Sol) localizado no Bairro Ilha do Sol. O mesmo vem 
causando muito incomodo, tendo em vista que já foram feitos vários movimentos e abaixo 
assinados, no sentido de solucionar o problema que há anos vem conturbando os moradores da 
regigão.  
� MATÉRIA : Requerimento nº 159/2017 
� AUTOR : VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM 
� ASSUNTO: Solicita aos Poder Executivo que inclua no orçamento do Município ou viabilize 

recursos para que a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo – SECTUR realize a 
aquisição do moto aquática, Jet-ski para os guardas vidas. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 160/2017 
� AUTOR : VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM 
� ASSUNTO: Solicito a construção de cobertura e piso na quadra esportiva do Bairro Concha 

D’Ostra. 
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� MATÉRIA : Requerimento nº. 169/2017 
� AUTOR : VEREADOR SANDRO BIGOSSI 
� ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo, que providencie através de sua Secretaria 

competente, a limpeza e patrolamento da via pública que liga Serra Queimada (Reta Grande) à 
Comunidade de São João do Jaboti. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 170/2017 
� AUTOR : VEREADOR SANDRO BIGOSSI 
� ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo, que providencie através de sua Secretaria 

competente, a limpeza e patrolamento da via pública que liga Rio Grande Serra à Comunidade de 
Pau D’Óleo. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 171/2017 
� AUTOR : VEREADOR SANDRO BIGOSSI  
� ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo, que providencie através de sua Secretaria 

competente, a limpeza e patrolamento da via pública que liga Rio Grande à Fundão. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 189/2017 
� AUTOR : VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI  
� ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo realize a pavimentação asfáltica das 

seguintes Ruas: Rua do Calvário, Rua Jardim do Éden, Rua Monte das Oliveiras e Rua Monte 
Gerezi da Comunidade de Paraíso, Samambaia – Guarapari/ES. 

� MATÉRIA : Requerimento nº199/2017 
� AUTOR : VEREADORA FERNANDA MAZZELLI 
� ASSUNTO: Reitera o Requerimento nº 016/2014 e nº 581/2014 que solicitam a pavimentação 

asfáltica das ruas A4 e B16 e demais ruas que não foram asfaltadas e a construção de uma praça 
esportiva no Bairro Portal Clube. Assim os moradores terão uma opção de lazer no Bairro. 

� MATÉRIA : Requerimento nº204/2017 
� AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO 
� ASSUNTO: Solicita o que o Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie através de 

sua Secretaria competente, com urgência a construção de uma escadaria de alvenaria que deverá dar 
o acesso da Rua Muriaé e lote 13 (QD C1) e (QD M1) da rua Muniz Freire conforme mapa anexo 
(imagem 1) adquirido no setor de castro da Prefeitura deste Município. No mesmo consta a 
escadaria, mas na realidade é feita de barro e tomada por matos (imagem 2) sendo que quando 
chove o acesso fica comprometido e nos tempos secos desliza devido as pedras de barro que se 
desprendem. Friso que o acesso é muito utilizado pelas mães que levam as crianças para a creche 
localizada no final da rua Muriaé com a Rua Itabira. 
� MATÉRIA : Requerimento nº205/2017 
� AUTOR : VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA 
� ASSUNTO: Reitero o Requerimento nº 242/2016, por onde solicito uma linha de ônibus para 

todo o Bairro Sol Nascente, pois aquela comunidade sofre com a falta desta linha de ônibus, onde 
os mesmos tem que se deslocarem até a Rod. Jones dos Santos Neves para tomarem suas 
conduções. 
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� MATÉRIA : Requerimento nº 218/2017 
� AUTOR : VEREADORA FERNANDA MAZZELLI 
� ASSUNTO: Solicito aos órgãos competentes do Poder Executivo, de forma urgentíssima, que 

cobre do Governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), que seja 
feita uma intervenção no trânsito da Rodovia do Sol, na entrada do Bairro Portal Clube, em frente a 
Pedreira Adventure Park, à fim de reduzir os acidentes no local. É preciso que sejam tomadas 
providencias mais rápido possível, para evitar que mais vidas se percam naquele trecho. Fica a 
cargo do órgão analisar o que deve ser feito no local. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 225/2017 
� AUTOR : VEREADORES LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO E  WENDEL SANT’ANA LIMA  
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, a reforma da Praça 

Mariana Cirino, popularmente conhecida como Praça São Pedro, situada na Av. Beira Mar da 
Prainha de Muquiçaba. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 226/2017 
� AUTOR : VEREADORES LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO E  WENDEL SANT’ANA LIMA  
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, o retorno da Festa de 

São Pedro na Prainha de Muquiçaba. Trata-se de uma importante festa em nossa cidade com 167 
anos de tradição. 

� MATÉRIA : Requerimento nº. 227/2017 
� AUTOR : VEREADORES LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO E  WENDEL SANT’ANA LIMA   
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal a reforma da Praça João 

Marques Pereira, popularmente conhecida como Praça do Coliseu / Praça dos Golfinhos, 
presenteando os moradores daquela região com uma praça onde as famílias e crianças possam 
desfrutar de momentos de convívio e lazer. 

� MATÉRIA : Requerimento nº 238/2017 
� AUTOR : VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO 
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, a transferência dos abrigos de ônibus da Praça da 
Bíblia para o novo ponto de ônibus recém construído atrás da Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição situada na Avenida Pedro Ramos na descida da ponte.  

� MATÉRIA : Requerimento nº 239/2017 
� AUTOR : VEREADOR GILMAR PINHEIRO 
� ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, para que não meça 

esforços e reative a entrada a esquerda que dá acesso, atrás do Posto Dino e ao Centro da Cidade, no 
sentido Muquiçaba/Centro, reivindicação essa que anseia da população, pois após o fechamento do 
acesso ficou árdua entrar no Centro da Cidade e na Avenida Dr. Roberto Calmon. 

� MATÉRIA : Voto de Pesar nº 003/2017 
� AUTOR : VEREADOR MARCOS GRIJÓ 
� ASSUNTO: Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Gabriel Lima dos Santos. 
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HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES 
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES  

 

VER. ZÉ PRETO 
VER. DENIZART – ZAZÁ 

VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM 
VER.DITO XARÉU 

VER.SANDRO BIGOSSI 
VER. ROGÉRIO ZANON 

VER.ROSANGELA LOYOLA 
VER. CLEBINHO BRAMBATI 

 

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA 
 

VER. DR. ROGÉRIO ZANON 
VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM 

VER. DITO XARÉU 
VER. PAULINA ALEIXO PINNA 

 
 

ORDEM DO DIA  
 

� MATÉRIA: Projeto de Lei nº 007/2017 
� AUTOR: PODER EXECUTIVO 
� ASSUNTO: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar convênio de cessão de uso de bens 

móveis com a Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimentos Urbano de Guarapari- CODEG. 

� MATÉRIA:  Projeto de Lei nº 006/2017 
� AUTOR: MESA DIRETORA 
� ASSUNTO: Dispõe sobre a instituição do Dia do Poder Legislativo no Município de 

Guarapari-ES e do Título de Amigo do Legislativo. 

 
 

Guarapari/ES, 08 de Março de 2017. 
 

 
 

WENDEL SANT’ANA LIMA 
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari 

 
 

 


